
 

 

 

Quan ve Nadal fem el pessebre 

amb rius, muntanyes de colors, 

el caganer, l’estrella, l’àngel, 

el nen, la mare i els pastors, 

cantem cançons i mengem neules, 

també torrons i altres llamins, 

i per arrodonir les festes 

que omplen de joia grans i nins 

ens aboquem a les finestres 

a esperar els reis que van venint. 

 

Miquel Martí i Pol 
Foto: Vicky García Gambín 
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El Botiquín de Joan Antoni Fors i Cornet 
per a la curació i remei dels accidents i mals peremptoris més comuns dels mariners (1837) 

 

Begonya Torres Gallardo  
 
 
A l’arxiu del Centre d’Estudis de Sant Cebrià (CESC) es conserva un exemplar de l’obra Régimen y 
modo de gobernarse los que dirijan los medicamentos que se incluyen en el Botiquín que son los 
más precisos para la curación y remedio de los accidentes y males perentorios más comunes a que 
pueden estar sujetos los marinos (Barcelona, Imprenta de Gaspar Bajada de la Cárcel, 1837) de 
Joan Antoni Fors i Cornet (fig. 1).  
 
El llibre, un petit manual de 15x10 cm i 17 pàgines, s’inicia amb la “relación de medicamentos y 
útiles”1 que ha de contenir una farmaciola (fig. 2). Es presenten un total de 21 medicaments i cinc 
útils, entre ells una cullera que servirà com a mesura tal com indica el propi autor en la “NOTA” al 
final de la pàgina: “Para determinar la cantidad de los medicamentos he hecho uso de la cucharada, 
que es la capacidad de una cuchara regular del tamaño de las de plata que se regula por media 
onza, y del vaso regular que se reputa por seis onzas, dos vasos equivaldrán à una libra.” 
 
L’obra se centra en explicar el règim d’aplicació d’aquests medicaments i útils per a guarir les 
malalties més comunes entre els mariners (fig. 3). Entre elles hi trobem còlics, febres, refredat, mal 
de coll, flatulències, dolor reumàtic, borratxeres, mal de queixals, cremades, furóncols, fractures, 
cops, ferides per instruments tallants i punxants, i ferides per armes de foc. 
 
La fig. 4 mostra la pàgina 16 del llibre on s’explica com procedir davant d’una ferida d’arma de foc. 
Com es pot observar, l’autor parla d’un dels medicaments “Bálsamo de Malats” que es correspon, 
com indica, al fàrmac número 13 de la seva llista de remeis. 
 
Al final d’aquesta pàgina 16 l’autor incorpora una “ADVERTENCIA” on posa de manifest la seva 
intenció al fer l’obra: “Como haya hecho esta corta instrucción ò régimen para gentes que no tienen 
motivo de conocer la medicina, me he valido de un lenguage inteligible en esta clase, y en los 
términos tecnicos de la facultad de los que estàn mas al corriente” (fig. 4).  
 
Fors i Cornet publicà en 1834 una obra molt més extensa (la primera edició constava de 90 pàgines) 
titulada Prontuario Médico. El Botiquin, publicat tres anys després, és un resum molt més petit i 
manejable el que el feia més útil pels mariners durant el seus viatges. 
 
Hem pogut consultar la tercera edició del Pontuaro Médico de Fors, publicada el 1850,  en la 
Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca Nacional de España 
(http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/1831771). Aquesta edició, “correjida y considerablemente 
aumentada” del Prontuario constava de 287 pàgines i en ella Fors especifica de manera més 
detallada a qui es dirigeix la seva obra: “Siendo los BOTIQUINES la cajas portátiles provistas de los 
medicamentos y útiles mas precisos para cuando ocurra alguna pronta necesidad, regularmente se 
usa de ellos, ya en el trecho de una navegacion larga, ya en el viaje á despoblado ó ya finalmente en 
parte donde se hallen distantes los profesores del arte de curar, debiendo ser de mucho provecho, á 
los navegantes, cuerpos militares ambulantes, casas solares, gente del campo que distan de 
poblado, y aun á los mismos médicos y cirujanos  para aquellos casos de precision que no dan lugar 
ni tiempo como me lo ha demostrado la esperiencia infinitas veces”.  
 
Aquest tipus d’obres eren freqüents i feien la funció de manuals de primers auxilis per ser utilitzats, 
com ja ens indica Fors i Cornet, per persones no expertes en medicina o farmàcia tant de vaixells de 
guerra com mercants i també per a persones que vivien en llocs allunyats.  
 

                                                 
1
 Al llarg del treball es presenta la transcripció literal de diferents fragments del Botiquín i del Prontuario Médico escrits per Fors i Cornet. En tots els 

casos s’ha mantingut la grafia original utilitzada per l’autor. 

 
 
 
Aquests manuals podien acompanyar farmacioles físiques que contenien el medicaments i materials 
que s’hi aconsellaven. Així en la portada del Botiquín, es pot llegir: “Botiquines provistos y arreglados 
con la mayor perfección. En la oficina de Farmacia de D. Juan Antonio Fors y Cornet, calle de la 
Espaseria nº 15. Barcelona” (fig. 1).   
 
En la tercera edició del Prontuario, Fors no només explica els medicaments que ha de contenir la 
farmaciola, sinó que en aquest cas en que recomana 48 remeis i 13 útils, indica també quina 
distribució han de tenir dintre de la farmaciola per a accedir-hi més ràpidament en cas d’una urgència 
i per a la seva millor conservació: “El botiquín se dividirá en tres partes, la primera que es la que se 
presenta a la vista cuando se abre contendrá treinta y tres botes con medicamentos que conforme á 
su estado y circunstancias deberán ser de diferente tamaño ecsactamente tapados, numerados y 
rotulados; la segunda constará de ocho secciones en las que se incluirán los ungüentos, emplastos, 
trapos, vendas, hilas, balanzas con sus pesos y demas instrumentos prenotados; y la tercera tendrá 
tambien otras tantas secciones en que estarán las flores, yerbas y semillas que se espresan, dando 
al botiquín la forma y capacidad que mejor acomode y convenga”.  
 
Com es pot llegir a la porta del Botiquín, Fors i Cornet tenia una farmàcia a Barcelona on s’hi 
traslladà l’any 1821. Abans va tenir una apotecaria a Canet de Mar, com consta en el seu  fulletó 
propagandístic “REMEDIO VERMIFUGO del Licenciado D. Juan Antonio Fors y Comet, Boticario de 
la Villa de Canét de Mar”. No s'especifica la data d'impressió i no s’ha pogut determinar 
documentalment el temps en que Fors va estar establert a aquesta localitat (Jordi i González, 1996).  
 
Cercant informació sobre Joan Antoni Fors i Cornet, hem pogut comprovar que la seva obra més 
coneguda és el Prontuario Médico, la primera edició del qual s’anuncià a la premsa del moment. Així 
per exemple, en El Vapor : periódico político, literario y mercatil de Cataluña, de 26 de juny de 1834, 
s’anuncia a la pàgina 4 aquest llibre i s’especifica on es pot adquirir: “Véndese en la librería de 
Gorchs, bajada de la Cárcel”. A part de la informació trobada sobre el Prontuario, hem trobat només 
una referència al fulletó editat a Canet de Mar en el treball de Ramón Jordi i González de 1996 
publicat a la revista Gimbernat. No hem trobat cap referència al Botiquín, ni tampoc cap còpia 
d’aquesta obra (en format paper o digital) excepte la conservada el CESC. Això ens fa pensar que hi 
ha d’haver molt pocs exemplars del Botiquín, el que fa de l’exemplar que es conserva al nostre arxiu 
una obra encara més valuosa.  
 
Desconeixem l’ús que es va donar al Botiquin però potser va ser utilitzat per algun mariner del nostre 
poble o de poblacions properes, tal com Fors i Cornet proposava en el títol de l’obra. Tampoc podem 
descartar que fou utilitzat per persones que vivien en algun mas aïllat. En el S. XIX l’accés a la 
medicina no era universal i moltes vegades l’única informació de la que es disposava per mirar de 
guarir les malalties era la que procedia d’obres com el Botiquín del Dr. Joan Antoni Fors i Cornet.  
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Fig. 1. Portada 

 

Fig. 3. Índex de les malalties  

 

Fig. 2. Relació del medicaments i útils 

 

Fig. 4. Com guarir ferides per arma de foc 



 

GARLANDES A L’ESGLÉSIA 
CESC amb la col·laboració de l’Escola El Pi Gros 

Visites del 20 de desembre al 6 de gener 

Dissabte de 18 h. a 20 h. i diumenges de 10’30 h. a 13 h. 
 

 
                                                                                                                                            Vicky García Gambín 

PESSEBRE A LA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA 
Realitzat per veïns i veïnes del nostre poble 

Visites del 20 de desembre al 6 de gener 

De dilluns a divendres de 17 h. a 20 h. 

Dissabtes, diumenges i festius de 10’30 h. a 20 h. 



 

                                                                amb el suport de   

Plaça Baix Montseny, 1 

08396 Sant Cebrià de Vallalta 

cesc-santcebria@hotmail.com 

http://cescsantcebria.wordpress.com/ 

937630154 - 680128845 

 

El CESC INFORMA: 

 

VIII TROBADA DE CENTRES D’ESTUDI I RECERCA LOCAL DEL MARESME 

 

El passat dissabte 25 d’Octubre va tenir lloc a Malgrat de Mar la VIII Trobada de Centres d’Estudi i 

Recerca Local del Maresme amb el títol: “Epidèmies i Remeis al Maresme”. El Centre d’Estudis Sant 

Cebrià va assistir-hi com cada any i en aquesta ocasió Begoña Torres Gallardo va presentar una 

comunicació a partir d’un llibret del fons documental del CESC que enumera els remeis indispensables 

per als mariners en alta mar o per a les cases aïllades, tan comuns en el nostre poble. (El resum de la 

comunicació constitueix l’article principal d’aquest fulletó Vall-Alta) Les trobades anuals ens permeten 

mantenir el contacte directe amb els altres Centres d’Estudis de la comarca. 

 

PEL·LICULA DE SANT CEBRIÀ  DE L’ANY 1996 

 

Dimarts 30 de desembre de 2014 a les 20’00 hores, al Casal d’Avis, passarem  la pel·lícula sobre el 

nostre poble, filmada l’any 1996 i passada darrerament a format  DVD per Pere Sauleda.  De ben 

segur,  aquest film portarà molts records a la gent de Sant Cebrià i serà una bona ocasió per retrobar-

nos i evocar vivències dels vells temps.  

Tots hi esteu convidats, us hi esperem.  

 

SARDANES A LA PLAÇA 

 

Els segons i quarts diumenges  de cada mes ballem a les 11’00 hores i ensenyem a ballar sardanes a la 

Plaça de l’Església. No disposem de cobla però sí d’un bon equip de música, d’experts repartidors i 

comptadors i de molta il·lusió. A més, és un bon motiu per retrobar-nos i formar la rotllana quan sona 

el flabiol i comença la dansa. 

 

 

PRESENTACIÓ LLIBRE / XERRADA 

 

Divendres 16 de gener de 2015 a les 19’30 hores a la sala de Can Coris, Begonya Torres Gallardo, 

sòcia del Centre d’Estudis, CESC,  farà una xerrada- presentació del seu llibre “La Veu i el Nostre Cos”. 

La Begonya ja ens va fer passar una bona estona, també a Can Coris, amb la xerrada sobre la 

caricatura mèdica en les publicacions catalanes de principis del segle XX.  

Esperem comptar amb la vostra assistència. 

 

 

 

 

 

http://cescsantcebria.wordpress.com/
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